Zarządzenie Nr 49 – 2019/2020
Rektora Akademii Leona Koźmińskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie określenia formy i sposobu składania wniosków
o stypendia i inne świadczenia

Na podstawie art.79 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz.695)
zarządza się, co następuje.
§ 1.
Zarządzenie określa formy i sposób składania wniosków o:
1) stypendium socjalne;
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;
3) zapomogę;
na rok akademicki 2019/2020.
§ 2.
1. Wnioski o przyznanie świadczeń, o których mowa w § 1., można składać za pośrednictwem
poczty na adres:
ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa
2. Wnioski o przyznanie świadczeń, o których mowa w § 1., można składać bezpośrednio
w siedzibie ALK: w pok. D-213 lub do skrzynki umieszczonej obok pok. D-213, przy czy
w przypadku wrzucenia wniosku do skrzynki należy o tym poinformować mailowo:
skopiec@kozminski.edu.pl
3. Wnioski o przyznanie świadczeń, o których mowa w § 1, można składać za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
§ 3.
1. Wnioski o przyznanie świadczeń składane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy
wysłać na adres: skopiec@kozminski.edu.pl Wniosek należy wysłać z adresu uczelnianego
z numerem albumu.
2. Jako temat wiadomości należy wpisać odpowiednio wniosek o: stypendium socjalne,
stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę.
3. Wiadomość powinna zawierać jako załącznik skan (lub fotografię) podpisanego wniosku
(nazwa pliku: nazwisko wniosek o……) oraz składanych i podpisanych dokumentów
(nazwy plików: 1_dok, 2_dok, 3_dok, etc. – zgodnie z numerami nadanymi dokumentom
we wniosku).

§ 4.
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1. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zapomoga jest
przyznawana przez Rektora. Do przyznawania zapomogi nie stosuje się przepisów Kodeksu
podstępowania administracyjnego. Nie obowiązuje limit 2 zapomóg w roku akademickim.
Student nie może otrzymać kolejnej zapomogi w danym roku akademickim w oparciu
o to samo uzasadnienie trudnej sytuacji życiowej.
2. Wnioski o zapomogi należy składać zgodnie ze wskazówkami, określonymi w komunikacie
Komisji Stypendialnej ALK z dnia 2 kwietnia 2020 r., zamieszczonym na stronie
internetowej Uczelni:https://www.kozminski.edu.pl/pl/aktualnosci/aktualnosc/wnioski-ozapomogi-zwiazane-z-epidemia-koronawirusa/

1.

2.

3.

4.

§ 5.
W drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020:
1) stypendium socjalne;
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;
3) zapomoga;
mogą być przyznane studentom, którzy studiują dłużej niż 6 lat.
Do dnia 30 września 2020 r. student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza 528 zł., składający wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, jest zwolniony
z obowiązku przedstawiania zaświadczeń z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług
społecznych.
Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie
dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) z powodu przeciwdziałania
COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu Regulaminu świadczeń dla studentów
w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2019/2020 i jest uwzględniane przy
ustalaniu wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się
o stypendium socjalne.
Zgodnie z art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374,
z późń.zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego
z powodu COVID nie rozpoczyna się bieg terminów, o których mowa decyzjach
administracyjnych dotyczących świadczeń.

§ 6.
Wnioski o przyznanie świadczeń, o których mowa w § 1. należy składać według wzorów
określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów w Akademii Leona Koźmińskiego na rok
akad. 2019/2020, wprowadzonym zarządzeniem Rektora nr 59-2018/2019 z dnia 30 sierpnia
2019 r. z poniższymi zmianami:
1) nie obowiązują postanowienia § 6 ust. 8-9 Regulaminu świadczeń dla studentów
w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akad. 2019/2020;
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2) we wnioskach o zapomogę oraz o stypendium dla osób niepełnosprawnych nie jest
wymagane wypełnienie oświadczenia nr 3 dotyczącego okresu studiowania;
3) we wnioskach o stypendium socjalne nie jest wymagane wypełnienie oświadczenia nr 6
dotyczącego okresu studiowania.
§ 7.
Formy i sposób składania wniosków o stypendia i inne świadczenia, określone w niniejszym
zarządzeniu, stosuje się odpowiednio do doktorantów, uprawnionych do świadczeń, o których
mowa w § 1.
§ 8.
Wnioski o stypendia i inne świadczenia, w formie i sposób, które zostały określone
w niniejszym zarządzeniu, są składane do odwołania, nie później jednak niż do 30 września
2020 r.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor

prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki
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